
Mit csinálnak a gyerekek helytelenül? Találd meg és 
írd le, mi a helyes viselkedés.



Melyik kutya mit mond? Írd a kijelentések mellé a 
megfelelő számot!

Tudom, hogy te vagy a főnök.

Gyere játszani!

Ne gyere közelebb. Itt én vagyok itthon!

Nyugodtan gyere közelebb. Barátságos vagyok és 
úgy gondolom nekem jó veled!

Félek! Ne gyere közelebb! Nem tudom, hogy barát 
vagy-e.



Karikázd be, melyiket látja a kutya!

Hogyan nevezzük? Írd mellé!



Karikázd be az igaz vagy helyes állítást!

Mennyivel jobban érez a kutya orra, mint az 
emberé?

1. 30-szor
2. 20-szor

Mi a feladata a kutya nyelvének?
1. Érzi az ízeket evésnél
2. A kutya a nyelvéből szinte egy kanalat formáz 

és úgy iszik.

Melyik állítás igaz a kutya szemére?
1. A kis mozgásokat is észreveszi.
2. A fejük oldalán helyezkedik el a szemük.

Mit tesz a kutya, ha valamit jobban szeretne hallani?
1. A fejét a hang felé fordítja.
2. A fülét fordítja a hang irányába.

Mi a különbség az ember és a kutya hallása között?
1. A kutya hallása sokkal kifinomultabb és olyan 

hangokat is hall, amint az ember nem.
2. A kutyának rosszabb a hallása.

Melyik igaz a kutya orrára?
1. Sokkal rosszabb az orra, mint az emberé.
2. A legfontosabb érzékszerve.

Miért fontos az orr a kutya számára?
1. A kutya az orrávval többet “lát”, mint a 

szemével.
2. A kutya leginkább az orrán keresztül érzékeli 

a világot.

Mire való még a kutya nyelve az iváson kivül?
1. A nyelvnek nincs több funkciója.
2. A kutya a nyelvén keresztül hűti magát.



1. A  kutya  legszívesebben  mindig 
otthon maradna.

2. A  kutya  naponta  többször  is 
szívesen sétál.

3. A kutya szereti,  ha ki van jelölve a 
fekhelye.

4. A kutya nyugodtan aludhat a gazda 
ágyában.

5. A kutyát az emberek az asztalról is 
nyugodtan etethetik.

6. A  kutyának  külön  etetőedénye 
legyen.

7. A   kutya  azt  csinálhat,  amit 
szeretne.

8. A  kutyának  is  kellenek  szabályok, 
amik számára is érthetőek.

9. Egy  kutyával  mindig  addig  kell 
játszani, amíg a kutya szeretné.

10.Egy  kutyával  mindig  addig  kell 
játszani, amíg az ember szeretné.

11.Egy  kutya  szereti,  ha  gyakran 
simogatják.

12.Egy kutyát nem szabad simogatni.


